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تهدیدهای انسانی ،تغییر اقلیم و گرمایش زمین خزان را به جان سنگهای مرجانی انداخت

مرگ سفید باغهای دریایی خلیج فارس

گزارش «ایران» از چگونگی برگزاری آزمون دکترا با رعایت پروتکلهای بهداشــتی

رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران:

بیشترین آمار بستری در دو هفته گذشته
گروه سنی  ۲۰تا  ۲۹سال بودهاند

برگزاری اولین کنکور کرونایی با حضور  179هزار داوطلب
خبرنگار

کنترل کرونا با اطالعرسانی فراگیر

در ابتدای شــیوع بیماری
کرونــا ،از آنجایی کــه این
بیمــاری در کل دنیــا
ناشــناخته بــود ،قرنطینه
شهال کاظمیپور
میتوانســت راهــکار
جامعهشناس
مناســبی باشــد ،اما امروز
همــه میدانیــم آنچه درخصــوص کاهــش آمار
مبتالیــان بــه کرونا میتوانــد کمک کننده باشــد،
رعایــت موارد بهداشــتی و پروتکلهای مورد نظر
اســت .چنانچــه مــوارد بهداشــتی رعایت نشــود،
قرنطینه و در خانه ماندن هــم فایدهای ندارد .بر
اســاس بررســیهای انجام شــده ،حدود  ۴۰تا ۵۰

درصد مردم ،موارد بهداشتی را رعایت میکنند،
امــا گروهی به هیچ عنــوان زیر بــار نمیروند .این
دســته از افراد ،در بیشــتر موارد از نبود آگاهی رنج
میبرند .آنها میپندارند که چون اطرافیانشــان
مبتال نشــدهاند پس ایــن بیماری به هیــچ عنوان
جــدی نیســت ،در حالی که با توجــه به مقاومت
بدنــی ،هــر فــردی ممکن اســت مبتــا شــود و از
این روســت که تــک تک افراد جامعــه باید موارد
بهداشتی را رعایت کنند .در این خصوص آموزش
و اطالعرسانیها باید خیلی بیشتر از آنچه هست
باشــد ،نه اینکه رســانهها هــر روز فقط آمار کشــته
شــدگان را اعالم کنند چرا که بیان آمارها ،سودی

نــدارد ،بلکــه در ایــن حــوزه ،رســانهها و مجامــع
مختلــف مرتبــط ،بیش از پیــش بایــد ورود کنند.
البته برای برخی افراد نیز امکان رعایت پروتکلها
وجود ندارد اما الزم است به آنها هشدارهای الزم
و آموزشهای ضروری داده شــود ،به عنوان مثال
در مواردی که برخی از مردم هزینه تهیه ماســک
ندارند ،شــروع بــه دوخت ماســکهای پارچهای
کردنــد و حــاال ماســکهایی اســتفاده میکنند که
قابل شستوشــو هســتند .ایــن شــکل از رعایت و
پیشگیریازبیماری ،بایدبیشتردرمناطقمحروم
اجرا شود .در حال حاضر عدم آگاهی در مناطقی
که اقتصــاد ضعیفی دارند ،بیش از ســایر مناطق

ایرنا

معمــوالً «نخســتین»ها خاص هســتند
و بــه یادماندنــی .امــا این یکی بــا موارد
دیگر خیلــی تفاوت داشــت .صحبت از
نخســتین آزمــون دکتــرا در دوران کرونا
اســت .آزمونی کــه پس از کلــی جنجال
باالخــره برگزار شــد و صندلیها میزبان
داوطلبــان ماســک زده بــود .ســاعت
 ٧صبــح روز پنجشــنبه درهــاى اصلــى
دانشگاهها و حوزههاى امتحانى به روى
 ١٧٩هزار داوطلب آزمون دوره دکترا باز
شــد تا آنها در یکى از پر ســر و صداترین
آزمونهاى کشورى شرکت کنند.
آزمونــى که بعــد از  ٤بــار تعویق ،در
نهایت نهم مردادماه بــا کلی اما و اگر از
ســوی داوطلبان برگزار و باالخره پرونده
اولین آزمون کرونایی کشــور بســته شــد.
یک ســاعت و نیم تــا آغاز کنکــور مانده
بود که درهای اصلی دانشــگاه صنعتی
شــریف (یکی از حوزههای امتحانی) به
روی داوطلبان باز شد.
تقریبــاً همــه داوطلبــان ماســک بــه
صورت داشــتند و طبق پروتکل سازمان
ســنجش بــه جــز لــوازم شــخصی برای
امتحــان وســایل دیگــری بــه همــراه

بیشتر داوطلبان پروتکلهای بهداشتی
مــا را رعایــت کردنــد حتــی حوزههــای
امتحانــی هــم بیشــتر از آن چیــزی کــه
توقــع داشــتیم ،پروتکلهــا را رعایــت
کردنــد .البته ما برای آزمونهای بعدی
نیازســنجی میکنیــم و از داوطلبــان
خواســتیم مشــکالتی را که بــا آن روبهرو
بودهانــد بــه مــا اطــاع دهند در ســایت
ســازمان فــرم نظرخواهــی گذاشــتهایم
کــه داوطلبــان نظراتشــان را در آنجــا
بنویســند تا در آزمونهای بعــدی مورد
توجه قرار گیرد.
دکتــر ابراهیــم خدایی دربــاره فیلم
منتشرشده ازیک داوطلب ازبیمارستان
طالقانی نیز این چنین توضیح میدهد:
بیمارستان طالقانی بســیار بزرگ است
و ما نمیدانیــم که این داوطلب از کدام
در وارد شــده است .اما بیمارستان رأس
ســاعت ٨:٤٥دقیقــه امتحــان را برگــزار
کــرد و خب در بیمارســتان پروتکلهای
بهداشتی سختتری اجرا میشد .البته
در بیمارستان آزمون با  ١٥دقیقه تأخیر

دیده میشــود ،هرچند کــه از زمانهای قدیم هم
دربسیاریازاینمناطقمسائلبهداشتیبهدلیل
نبود یا کمبود آب رعایت نمیشد ،اما حاال با آمدن
ویروس کرونا به این قضیه دامن زده شــده است.
کرونا ،شــوخیبردار نیســت ،حتی اگر گروه اندکی
هم در کشور مبتال شوند ،بقیه جامعه را هم مبتال
خواهنــد کرد .بحث آمــوزش در این حــوزه باید از
مباحــث دیگر جدا شــود ،البتــه آموزشها خیلی
زودتر از اینها باید شــروع میشد ،زیرا در جوامعی
کــه فقر اقتصادی دارند ،فقر فرهنگی و اجتماعی
نیــز همزمــان ،خودنمایی میکند .ایــن قضیه به
 ۲۰ســال پیش و دولتهای گذشته برمیگردد ،از

برگــزار شــد .اما هــر  ٢١داوطلــب در این
بیمارستان امتحان را دادند.
او از پذیرش بیش از ۲۴هزار داوطلب
آزمــون دکترا در ســال  ۹۹خبــر میدهد
و میگویــد :نتایج اولیه ایــن آزمون دهه
اول شــهریور اعالم خواهد شد تا در دهه
دوم شــهریور داوطلبان بتوانند انتخاب
رشــته کنند و به منظور انجام مصاحبه،
به دانشگاهها معرفی شوند.
ëëبرگزاری کنکور نظر ستاد ملی مقابله با
کرونااست
رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش
کشــور درباره برگزاری آزمون کارشناسی
ارشد و کنکور میگوید :ما در حال حاضر
در کشور با این مسأله مواجه هستیم که
تقریباً تمامی افراد مرتبط ،غیر مرتبط،
مســئول و غیر مســئول دربــاره برگزاری
آزمونهــا و مســائل ایــن چنینــی اظهار
نظر میکنند .طبیعتاًآنچه برای سازمان
سنجش مهم اســت ،اجرای قانون بوده
و قانــون نیــز همــان مصوبه ســتاد ملی
مقابله با کرونا است.

زمانهای گذشــته تاکنون ،چنانچه آگاهیبخشی
و اطالعرسانی به صورت قدرتمند انجام میشد،
امــروز به دلیل نبــود آگاهی در رعایت بهداشــت،
شاهد آمار باالی مبتالیان نبودیم ،البته در بسیاری
از مواقع در جامعه باید اجبار وجود داشــته باشد؛
مانند بســتن کمربند ایمنی در اتومبیلها ،که اگر
اعمال جریمه وجود نداشــت ،مــردم حاال خود را
ملزمبهبستنکمربندایمنینمیکردند،اماشاهد
هستیم که این قضیه با اجبار کم کم تبدیل به یک
فرهنگ عمومی در رانندگی کشــور شد .در قضیه
کروناهمشایدبااجباروحتیاعمالجریمه،بتوان
موفقترعملکرد.

خبـــــر

هدی هاشمی

نداشتند .مســئوالن دانشگاه برای حفظ
فاصلــه اجتماعی ســنگفرش خیابان را
عالمتگــذاری کرده بودنــد تا اگر تعداد
داوطلبان بیشتر شــد هر کدامشان روی
آن برچسبها با فاصله بایستند ،اگرچه
خبری از ازدحام داوطلبان هم نبود.
ëëنگرانیازابتالبهبیماریکرونا
بــا وجــود ایــن خیلــی از داوطلبــان
دختری که برای آزمون دکترا به دانشگاه
صنعتی شریف آمده بودند نگران کرونا
بودنــد .برخی از آنها از ترسشــان برای
شــرکت در این آزمون اســترس داشتند
و عــدهای دیگــر هم نگران کرونــا بودند.
داوطلبــی میگویــد« :اســترس کنکــور
را نــدارم .فقــط تــرس از مبتال شــدن به
ویروس کرونا را دارم».
یکــی دیگــر از داوطلبــان بعــد از
برگــزاری آزمــون مــی گویــد ،بهتــر بــود
اینترنتــی امتحــان میدادیــم .خیلی از
داوطلبــان بــه خاطــر شــرایط کرونــا در
جلســه حضــور پیــدا نکردنــد و خیلی از
صندلیها خالی بــود .داوطلب دیگری
هم به ازدحام جمعیت اشاره میکند و
میگوید«:میترسیدمکهبهخاطرکنکور
ازدحام شــود و در این بین کسی مبتال یا
ناقل باشــد ».البتــه برخــی از داوطلبان

هم از همان ابتدا خواهان برگزاری کنکور
ســرموعد بودند؛ آنهــا تأکید میکنند که
تغییــر زمان کنکــور موجب برهــم زدن
امنیت روانی و آرامششان میشود.
یکی از داوطلبان این چنین توضیح
میدهد«:مسئوالننمیتوانستندآزمون
را برگزار نکنند هر کاری که از دستشان
برمیآمــد ،انجام دادند و چند باری هم
ایــن آزمــون را بــه عقــب انداختنــد .اما
درنهایت باید امتحان برگزار میشــد».
عدهای هــم به پروتکلها اشــاره کردند؛
«قبل از اینکه وارد آزمون شــویم ،نگران
پروتکلها بودیم اما امروز دیدیم که اکثر
پروتکلهــا رعایت شــده اســت .فاصله
اجتماعی بســیار خوب بــود و در کل این
آزمون در سالمت کامل برگزار شد».
ëëمتفاوتترینآزمونسال٩٩
غالمرضــا وثوقی ،نماینده دانشــگاه
صنعتــی شــریف در ســازمان ســنجش
دربــاره برگــزاری آزمون دکتــرا میگوید:
این آزمون تفاوت بســیاری با ســالهای
گذشته داشــت .به خاطر شیوع ویروس
کرونا مجبور شــدیم تعــداد داوطلبان را
در حوزههای امتحانی کمتر کنیم .برای
رعایــت پروتکلهای بهداشــتی امســال
 ٨٠٠داوطلــب کنکــور در دانشــگاه مــا

امتحان میدهنــد و این درحالی اســت
که در ســالهای گذشــته میزبان هــزار و
 800داوطلــب بودیم .همچنین فاصله
اجتماعــی بیــش از آن مــواردی بــود که
وزارت علوم به ما اعالم کرده و به علت
ساختار کالسها فاصله میز و صندلیها
تا یک و نیم متر هم رسیده است.
او دربــاره تعــداد غایبیــن میگویــد:
تعــداد غایبیــن مــا امســال افزایــش
چشــمگیری داشــته اســت .امســال
حدود  ٤٠درصــد داوطلبان ما که محل
امتحانشاندانشگاهشریفبوده،غایب
بودند این درحالی است که در سالهای
گذشته  ١٥درصد غایب داشتیم.
ëëداوطلبـــــــان مشـــــــکالت را بــــــــه
سازمانسنجشبگویند
آزمــون دکتــرای امســال هر چــه بود
بــا ماســک ،مــواد ضدعفونیکننــده و
دســتکش در ۱۴۳حــوزه امتحانــی در
۶۰شهرستان سراسر کشور برگزار شد .در
این ماراتن ۱۷۹هــزار و ۷۰۴نفر ثبتنام
کردنــد که  ۴۴درصد زن و ۵۶درصد آنها
مردهستند.
با این همه رئیس ســازمان سنجش
آمــوزش کشــور از نحوه برگــزاری آزمون
رضایــت دارد و بــه «ایــران» میگویــد:

رئیس ســتاد ملی مقابله با کرونا در تهران با بیان اینکه اســتان و پایتخت در روزهای
اخیر در شــرایط قرمز قرار گرفته اســت ،گفت :باالترین میزان ابتال در مناطق شــرقی
و جنوب شــرقی گزارش شــده است .بیشترین گروه سنی بســتری ،افراد بین  ۵۰تا ۵۹
ســال و گــروه دوم افــراد بین ۳۰تا  ۳۹ســال بود ،امــا در دو هفته اخیر شــاهد افزایش
بســتری گروه ســنی  ۲۰تا  ۲۹ســال هســتیم .بهگزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم
پزشــکی شــهید بهشتی ،به گفته دکتر علیرضا زالی در تهران از مجموعه بیمارانی که
تا  ۵مردادماه در بیمارستانها بستری شدند ۶۱ ،درصد ترخیص و تاکنون  ۷.۷درصد
از بیمــاران فــوت کردهاند .همچنین  ۲۱درصد آمار فوتیها در گروه ســنی  ۹۰ســال به
باال و  ۱۸درصد در گروه ســنی ۸۰تا  ۸۹ســال رخ داده است .باالترین میزان فوتی بین
گروه سنی  ۷۰تا  ۷۹سال و بعد  ۶۰تا  ۶۹سال بوده و در گروههای سنی پایینتر میزان
کمتــری از مــرگ و میر را شــاهد بودیم .او دربــاره چرایی افزایش تعــداد مبتالیان در
تهران عنوان کرد :باالترین [تراکم] جمعیت کشــور ،در اســتان تهران و بهطور خاص
در شهر تهران است.
زالــی از وجــود پدیــده زیســتگاه غیررســمی در  ۱۳تــا  ۱۷درصــد از برخــی مناطق
شــهر تهران خبر داد و افــزود :پدیدههایی همچون حضور کــودکانکار  ،زباله گردی و
معتادین متجاهر در ســطح شــهر از دیگر نقاط برجسته آسیبهای اجتماعی است.
زالــی ادامــه داد :در حــال حاضــر در تهران روزانه بالــغ بر  ۹۰۰هزار نفــر از مترو و یک
میلیون و  ۶۰۰هزار نفر از وســایل حملونقل عمومی اســتفاده میکنند که جمعیتی
معادل دو اســتان اســت .او با اشــاره به ورود روزانه  ۴۰۰هزار خودرو به شــهر تهران از
بخش غربی اســتان افزود :جمعیت شــناور در روزهای اخیر بالــغ بر یک میلیون نفر
گزارش شــده اســت؛ یعنی معادل جمعیت یک اســتان روزها وارد شــهر و شبها از
شــهر خارج میشوند .زالی با اشــاره به جمعآوری اطالعات  ۵۰هزار بیمار ترخیصی
در تهران افزود :باالترین میزان ابتال در مناطق شــرقی و جنوب شــرقی گزارش شــده
اســت .وی ادامــه داد :نانواییهــا در صــورت عــدم رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی،
آسیبپذیرترین صنف شناخته شدهاند و بعد از آنها ،سوپرمارکتها این وضعیت را
دارند .او گفت :طبق نظرســنجی اخیری که با همکاری شــهرداری تهران انجام شده،
۷۳درصــد مــردم معتقدند ویروس کرونا در تهران ضعیف نشــده اســت .همچنین
بخش قابل توجهی از والدین اعالم کردند در صورت بازگشایی مدارس ،فرزندانشان
را به کالس درس نمیفرستند.
او با اشاره به اینکه طبق مطالعات بخش قابل توجهی از مردم از رفتن به مساجد
در صورت بازگشایی در زمان شیوع ،امتناع میکنند ،گفت :بسیاری از افراد معتقدند
در مکانهــای عمومی ،وضعیت بهداشــتی مطلوب نیســت .زالی افــزود ۵۲ :درصد
مردم موافقند پارکها ،آرایشــگاهها ،مراکز تفریحی و ورزشــی همچنان بسته بمانند
که این آمار نســبت به اســفندماه کاهش داشته و روند عادیســازی را نشان میدهد.
همچنیــن  ۵۶درصد مــردم ابراز کردند به علت طوالنی شــدن اپیدمی مالحظات را
کمتر رعایت میکنند که این نکته قابل توجهی است .وی در ادامه گفت :بخش زیادی
از مردم اعالم کردند درصورت تمدید محدودیتها ،در دورهمی شــرکت میکنند و
به ســفر میرونــد .همچنین  ۶۴درصد مردم احســاس ناامیدی شــدید نمیکنند .در
مقابل  ۳۵درصد از مردم اظهار کردند دچار افســردگی و اضطراب شــدهاند و بخش
قابل توجهی از آنها بواسطه این بحران کاهش درآمد داشتهاند.
او بــا بیــان اینکــه در تهــران بالغ بــر  ۴۴درصد مردم بــرای کار و خریدهــای روزانه
تــردد میکنند ،گفــت :بخش زیــادی از مردم معتقدنــد فاصلهگــذاری اجتماعی در
حملونقل عمومی قابلیت اجرا ندارد.

